
Governo quer autarquias a gerir cuidados continuados
Margarida Gomes

Com a reforma administrativa pa

ra as autarquias em cima damesa a
JuntaMetropolitana doPorto JMP
presidida por Rui Rio reuniu se on
tem comoministro dosAssuntosPar
lamentares Miguel Relvas e com o
secretário de Estado da Administra
ção Local e Reforma administrativa
Paulo Simões Júlio
Na reunião foi discutido o docu

mento aprovado recentemente pela
JMP sobre a reforma administrativa
para as autarquias intituladoAlguns
contributos para reformas no âmbito
dopoder local no qual osautarcas da
Área Metropolitana do Porto AMP

pediamquealgumas dessas medidas
sejam mais ponderadas Concreta
mente a fusão e a extinção de au
tarquias tendo Rui Rio afirmado na
alturaque se épara fazerumarefor
ma séria e de longo prazo e não para
andar à procura de manchetes nos
jornais então tem de ser feita uma
análise global Rio considerou ainda
que para isso é necessário que a refor
ma inclua a criação de regiões
No encontro de ontem oministro

terá proposto a transferência de al
gumas competências na área daedu
cação e da saúde paraas autarquias
tendo o presidente da JMP assumido
o compromisso de as analisar e de
emitir uma opinião sustentada até ao

final do ano Aoque o PÚBLICOapu
rou umadasáreas da saúde emque
o Governo gostaria dever envolvidos
os autarcas é na gestão das unidades

de cuidados continuados
Outro dos temas abordados foi a

Lei Eleitoral Autárquica Os autarcas
defenderamque a oposição deve per
manecer nos executivos mas numa
clara posição minoritária A ideia é
que deixar apenas para as assem
bleias municipais as funções de fis
calização e controlo pode tornar se
pouco eficaz uma vez que os seus
membros não exercem os cargos a
tempo inteiro
Emboraoministro tenhamostrado

aberturapara repensar omodelo de
reorganização autárquica o Gover
no parece não estar dispostoa ceder
emmatéria de redução do número
de freguesias
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